Místní poplatky v Ostopovicích přehledně*
Místní poplatek

Místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství

Místní poplatek ze psů

Číslo OZV

3/2021

Sazba poplatku

Termín splatnos

Základní výše poplatku

650,-

Osoba, která dosáhla v příslušném roce 75 let a více let

550,-

Osoba, které je6 nebo méně let

550,-

Držitel průkazu ZTP a ZTP/P

550,-

31. 5.

Osoba zapojená do systému třídění komunálního odpadu „Pytlový sběr
dům od domu“ získává slevu:
a) 100 ,- Kč při odevzdání min. 6 kg. plastů a 10 kg. papírů na poplatníka
a rok,
b) 50,- Kč při zapojení do systému domácího kompostování.

2/2019

Za jednoho psa

350,-

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

450,-

Za jednoho psa chovaného v rodinném domě

200,-

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
chovaného v rodinném domě

300,-

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

150,-

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým
je osoba starší 65 let

200,-

31.3.
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Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
-

za umístění dočasných staveb pro poskytování
prodeje nebo služeb

-

za provádění výkopových prací

-

za umístění stavebního zařízení

10,- Poplatek ve stanovené výši je
splatný při užívání veřejného
prostranství po dobu kratší 4
5,dnů nejpozději v den
5,- zahájení užívání veřejného
prostranství,

Místní poplatek za užívání veřejného
prostranství

1/2022

-

za umístění reklamního zařízení

-

za umístění skládek

-

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

-

za užívání veřejného prostranství pro potřeby
tvorby lmových a televizních děl

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
-

za vyhrazení trvalého parkovacího místa

-

za vyhrazení parkovacího místa v pracovních dnech
v době od 7:00 do 17:00 hod

prostranství,
50,- při užívání po dobu 4 dnů
10,- nebo delší nejpozději v den
ukončení užívání veřejného
10,- prostranství.
10,- Poplatek stanovený paušální
částkou je splatný do 31. 3.
příslušného kalendářního
roku.
8000,- Kč/rok
3000,- Kč/rok
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*Tabulka má pouze informa vní charakter. Přednost má vždy obecně závazné vyhláška, která také obsahuje případné slevy a osvobození.

